
ָון ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עג  ֶחׁשְ

)קהלת ז ב(

)משלי ג יח(

)במדבר יד יז(

)תהלים קיט קסח(



ָון ז יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עד  ֶחׁשְ

)במדבר כד יז(

תהלים פא (

)טז

)ישעיה מב י(

א"נ

)תהלים קד ב(

  א"נא "נ

  



ָון ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עה  ֶחׁשְ

  ]א"טז עדף [

א "נ

א "נ

 )א"דף טז ע(

)תהלים פט ג(



ָון ח יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עו  ֶחׁשְ

א"נ

)תהלים קמז ב(

)שם קכז א(

)שיר ה יד(



ָון ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עז  ֶחׁשְ

)דברים לג כא(

א"נ

)תהלים קיח יט(

שם (

)קיג ו

)ישעיהו ל כו(

  ]ב"טז עדף [

 )ב"דף טז ע(



ָון ט יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עח  ֶחׁשְ

)בראשית כח יב(

)ישעיה יד יב(

)זכריה יד ט(

א"נ

)משלי יד לד(

)ישעיה מא כז(



ָון י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי עט  ֶחׁשְ

)שם נז יט(

  א"נ

)איכה ד כב(  

  ]א"יז עדף [

)דניאל יב ג(

א"נ

א"נ



ָון י יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פ  ֶחׁשְ

א"נ

)דברים כט כח(

)ישעיה מו י(

א"נ

א"נ

  ]ב"יז עדף [



ָון יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פא  ֶחׁשְ

א"ס )ב"דף יז ע(

א"נ

)ה א כט יא"ד(

)ישעיהו כו יט(

)שיר ה ב(



ָון יא יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פב  ֶחׁשְ

א"נ

)שיר ה ב(

  .)איכה ד כב(

)שיר ה ב( 

)תהלים כה יד(

א"נ



ָון יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פג  ֶחׁשְ

  ]א"יח עדף [

תהלים (

א"נ)קיח כ

 )א"דף יח ע(

)יחזקאל א י(

)שיר ח ו(

א"נ

א"נ



ָון יב יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פד  ֶחׁשְ

)שמות יז טז(

)ישעיהו לג ו(



ָון יג יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף  פה  ֶחׁשְ

)משלי ח כב(

)טומות ג ש(

  ]ב"יח עדף [

 )ב"דף יח ע(

משלי כד (

)ג

)תהלים סג ג() ב כחבקוק(



ָון יג יֹום – ַהּיֹוִמיַּדף  פו  ֶחׁשְ

)שם קטז טו(

)שם קטו טז(

)ישעיהו נו ז(

)ישעיה מד יג(

)תהלים קיח יט(

)שמות כה כ(

א"נ



ָון יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פז  ֶחׁשְ

)רות א יז(

)הושע יג טו(א "נ

)שמות ו יד(

)תהלים יז ח(

  ]א" עדף יט[

)א"דף יט ע(

)תהלים קיח יט(

)ירמיה ט כב(



ָון יד יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פח  ֶחׁשְ

)ויקרא טז ג(

)שמות יט ג(

)תהלים קלב ד(

ישעיה (

א"ס)ט ו



ָון טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי פט  ֶחׁשְ

א"ס

  ]ב"יט עדף [

)תהלים קד ב(

)בראשית א ג(

ישעיה מ (

)יב

 )ב"דף יט ע(

)בראשית ט טז(



ָון טו יֹום – ַּדף ַהּיֹוִמי צ  ֶחׁשְ

שמות כו (

)טז

)ויקרא ב ב(

)יחזקאל א כב(

) א"נ(

א"נ

א"נ




